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1. Op 14 januari 2019 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit 

(hierna: "BMA") een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, §1 van het 

Wetboek van economisch recht - Bescherming van de mededinging - Mededingingswet van 3 april 

2013 (hierna: "WER"). Deze voorgenomen concentratie betreft de (her)aanmelding van de 

overnames van vennootschappen Garage Vriesdonk N.V., E. (Eddy) Joosen N.V., Garage A. 

Swinnen B.V.B.A. en Garage Euromotors N.V. die door de BMA werd goedgekeurd op 10 juli 20182 

samen met de huidige overname van de vennootschap Star Repair B.V.B.A. door de (Zweedse) 

vennootschappen Hedin Belgien Bil AB en I.A. Hedin Bil AB. 

2. De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 

bepaald in artikel IV.63, §1 WER. 

3. Hedin Belgien Bil AB, met maatschappelijke zetel te Box 2114, 431 02 Mölndal, Zweden en I.A. 

Hedin Bil AB, met dezelfde maatschappelijke zetel, zijn beide vennootschappen naar Zweeds recht 

en dochtervennootschappen van de Zweedse vennootschap Anders Hedin Invest AB (hierna: 

"Anders Hedin groep"). De Anders Hedin groep richt zich, via haar dochterondernemingen, 

voornamelijk op investeringen in de automobielsector, immobiliën en het financiële wezen. 

4. In België heeft de Anders-Hedin groep uitsluitende zeggenschap over volgende 

vennootschappen3: 

― Hedin Automotive Gent N.V. (ondernemingsnummer: 0445.940.870), met maatschappelijke 

zetel te Afrikalaan 208, 9000 Gent. Deze vennootschap heeft een tweede vestigingseenheid 

te Kortrijksesteenweg 108, 9830 Sint-Martens-Latem. Deze vennootschap beschikt eveneens 

                                                           
1 B.S. van 26 april 2013 
2 Beslissing 18-CC-22-AUD van 10 juli 2018. 
3 De Anders-Hedin groep heeft tevens de uitsluitende zeggenschap over de Belgische vennootschap KW Parts N.V. 
(ondernemingsnummer: 0453.881.311). Deze vennootschap stelde tot 1 september 2017 OEM/OES-reserveonderdelen ter 
beschikking voor verschillende Amerikaanse merken ter beschikking in Europa. 



over een verkooppunt te Gentsesteenweg 78, 9900 Eeklo en een verkooppunt voor 

tweedehands voertuigen ("Certified") te Afrikalaan 202, 9000 Gent; 

― Hedin Automotive Aalst N.V. (ondernemingsnummer: 0400.318.109), met maatschappelijke 

zetel te Nachtegaalstraat 6, 9320 Aalst; 

― Hedin Automotive Ninove N.V. (ondernemingsnummer: 0478.447.847) met maatschappelijke 

zetel te Brakelsesteenweg 398, 9406 Ninove. Deze vennootschap heeft een tweede 

vestigingseenheid genaamd Hedin Automotive Zottegem te Industrielaan 14, 9620 Zottegem. 

5. Deze vennootschappen in België betreffen, naargelang de locatie, dealerships en servicepunten 

met betrekking tot zowel personenwagens, lichte bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens van het 

merk Mercedes-Benz (en voor wat betreft personenwagens inclusief het merk Smart). 

6. Op 10 juli 2018 heeft de BMA de overname goedgekeurd door de Anders Hedin-groep van de 

vennootschappen Garage Vriesdonk N.V., E. (Eddy) Joosen N.V., Garage A. Swinnen B.V.B.A. en 

Garage Euromotors N.V. die onder uitsluitende zeggenschap stonden van de vennootschap 

Andries N.V. (ondernemingsnummer: 0442.325.245).4 

7. Andries S.A.R.L.5 heeft de uitsluitende zeggenschap over de vennootschap naar Belgisch recht Star 

Repair B.V.B.A. (ondernemingsnummer: 0881.658.041) met maatschappelijke zetel te Stenen 

Stap 2, 2500 Lier. De activiteiten van Star Repair B.V.B.A. betreft carrosserieherstellingen6. 

8. De transactieovereenkomst op datum van 20 december 2018 betreft de verwerving van alle 

aandelen door Hedin Belgien Bil AB en I.A. Hedin Bil AB van de vennootschap Star Repair B.V.B.A., 

waarna Hedin Belgien Bil AB en I.A. Hedin Bil AB de gezamenlijke zeggenschap zullen uitoefenen 

over deze vennootschap. 

9. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt 

binnen het toepassingsgebied van het Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht en 

categorie II.1. c) twee of meer ondernemingen fuseren, of één of meer ondernemingen verwerven 

de uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap over een andere onderneming en i) twee of meer 

van de partijen bij de concentratie verrichten bedrijfsactiviteiten op dezelfde productmarkt en 

geografische markt (horizontale relatie), mits hun gezamenlijke marktaandeel minder dan 25 % 

bedraagt. 

10. Zoals bepaald in artikel IV.63, §3 WER, stelt de auditeur vast dat aan de voorwaarden voor 

toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde concentratie geen 

aanleiding geeft tot verzet. 

                                                           
4 Er wordt verwezen naar beslissing 18-CC-22-AUD van 10 juli 2018. 
5 De vennootschap Andries N.V. werd op 3 december 2018 omgevormd tot een vennootschap naar Luxemburgs recht, Andries 
S.A.R.L., met huidige maatschappelijke zetel te Route d'Arlon 19-21, l8009 Strassen, Luxemburg (Groot-Hertogdom).  
Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de onderneming Andries N.V. (ondernemingsnummer: 0442.325.245), 
 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_rech.pl?language=nl&btw=0442325245&liste=Liste 
6 https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=881658041 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_rech.pl?language=nl&btw=0442325245&liste=Liste
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=881658041


11. Conform artikel IV.63, §4 WER dient deze brief te worden beschouwd als een toelatingsbeslissing 

van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.61 §2, 1° WER.  

 

De auditeur – Jellis De Coninck 


